
СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

за периода 14.08.2020г. – 20.08.2020г. 

 

ОЗБ 
предходна 

седмица 

настояща 

седмица 
Варна общини 

Салмонелози 0 2 0 2 

Дизентерия 0 0 0 0 

Колиeнтерити 8 6 6 0 

Ентероколити 31 34 28 6 

Вирусен  хепатит 0 3 3 0 

Скарлатина 0 0 0 0 

Варицела 8 0 0  

Вирусен меннингит 0 0 0 0 

Бактeри- 

ални 

менин-

гити 

Пневмококов 0 0 0 0 

Стафилококов 0 0 0 0 

Стрептококов 0 0 0 0 

Хемофилус 

инфлуенце 
0 0 0 0 

други 0 1 0 1 

ОРЗ 24 14 14 0 

Марсилска треска 0 1 0 1 

Тетанус 0 1 0 1 

Ламблиоза 0 2 2 0 

Ехинококоза 0 1 1 0 

COVID-19 124 87 87 0 

Ухапани от кърлеж 19 18 15 3 

 

Грип 
0 – 4 г. 5 – 14 г. 15 – 29 г. 30-64 г. над 64 г.  Всичко 

- - - - - - 

ОРЗ 3 3 1 5 2 14 

Усложния от грип и ОРЗ - - - - - - 
 

За периода 14.08.2020г. – 20.08.2020г. регистрираната в РЗИ - Варна остра заразна 

заболeваемост се движи както следва: 

Броят на регистрираните чревни инфекции е 45 случая срещу 39 от предходната седмица, 

представени от: 34 ентероколита, 6 колиентерита, 2 салмонелози и 3 вирусни хепатита. 

От въздушно - капковите инфекции /без грип и ОРЗ/ има регистрирано 1 лице с бактериален 

менингит срещу 8 броя заболели от варицела за предходната седмица. 

Има 14 регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) през настоящата седмица срещу 

24 броя от предходната седмица. 

За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на 

COVID- 19 са 87 лица срещу 124 лица от предходната седмица. 

 В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 39 лица, от които са 

имунизирани 23 лица. От тях за жълта треска са имунизирани 9лица. 

В кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН (КАБКИС) са преминали и 

изследвани 2 лица. 

Има регистрирани 18 случаи на ухапани от кърлежи. 

Няма регистрирани случаи на Лаймска борелиоза, заболяло от Марсилска треска – 1 лице. 

Извършени са 240 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 и контактни на 

положителни, поставени под карантина лица. Издадени и връчени са 232 предписания за поставяне 

под карантина лица. 

От отдел МБВ са взети 105 материала за RT-PCR изследвания на положителни за COVID-19 

лица. 

Радиофизичните и радиохимични изследвания от отдел “Радиационен контрол” 

С двукратно измерване в работни дни пред РЗИ – Варна се следи нивото на естествения 

радиационен гама-фон. През изтеклия период стойностите на гама-фона са нормални и варират между 

0,10 и 0,11 µSv/h. Отклонения извън нормалните флуктуации на гама-фона не са констатирани. 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА 

за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област 

през периода 01.08.2020 г. – 15.08.2020 г. 

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване: 0 

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период: 21 

3. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

химични показатели от група А: 15 

4. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 1 

1 проба по показател „остатъчен свободен хлор“ в с. Садово  – 1. 00 мг/л, при норма – 0,3 -0,4 

мг/л. и по показател „мирис“ – със значителни колебания 

5. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

микробиологични показатели от група А -18 

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0  

7. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места  по  

химични показатели от група Б: 6 

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0 

9. Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по 

микробиологични показатели от група Б: 10 

10. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0  

11. Брой изследвани проби от местни обществени чешми  по  химични показатели: 0 

12. От тях не отговарят на Наредба № 9, за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0  

13. Брой изследвани проби от местни обществени чешми  по микробиологични показатели - 0 

14. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели: 0  

15. Брой изследвани проби от местни обществени минерални чешми  по микробиологични 

показатели - 3 

16. От тях не отговарят на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите: 0 

17. Брой изследвани проби от минерални водоизточници по микробиологични показатели: 0 

18. От тях не отговарят на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и 

курортите: 0 

19. Заболявания, предавани по воден път: при анализа на острата заразна заболеваемост не се 

установяват заболявания, предавани по воден път. 

Предприети мерки: Издадено е 1 предписание до ръководителя на ЕТР при „ВиК Варна” ООД  

за привеждане на концентрацията на показател „остатъчен свободен хлор“ и „мирис“ в с. Садово в 

съответствие с максимални стойности и за провеждане на учестен мониторинг на питейната вода до 

стандартен резултат. 

 

Справка за дейността на оперативните отдели за периода 14.08.2020 г. ÷ 20.08.2020 г. 
 

 За периода от 14.08.2020 г. до 21.08.2020 г. служители на отдел ДЗК извършиха проверки на 82 

обекта, във връзка със спазването на  Заповеди  с  № РД-01-443/30.07.2020г.; № РД -01-

446/31.07.2020г.; № РД-01-447/31.07.2020г.; № РД-01-448/31.07.2020г.; № РД-01-452/04.08.2020г. и № 

РД-01-459/11.08.2020г.  на Министъра на здравеопазването и  обявената с Решение на № 325 на 

Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка. Проверките са извършени в 

детска градина, кухненски блок и пералня към нея, здравни кабинети, центърове за работа с деца, 

търговски център тип МОЛ, хотели, почивни станции, открити и закрити плувни басейни, СПА 



център, салони за красота, заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения  за бързо 

хранене, питейни заведения – кафе – барове, магазини за хранителни стоки и др. 

 Връчени са 177 предписания за спазване на 14-дневния карантинен срок на поставените под 

карантина лица, пребиваващи на територията на град Варна. 

 За отчетният период са връчени 18 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и 

противоепидемични мерки. 

 Съставени и връчени са 5 акта за административни нарушения на физически лица за неносене 

на маски от персонала на заведения за хранене и развлечение в търговски център от тип МОЛ и в 

магазин за хранителни стоки. 

 Служители на отдел ДЗК са включени в графика на Летище Варна. За периода са пристъгнали 

6585 пътника.  208 пътници пристигащи от САЩ, Израел и Черна гора са предоставили отрицателни 

РСR теста за COVID-19. 

 През отчетния период са обработени 1 жалба и 6 сигнала. 4 сигнала са неоснователни, а 1 жалба 

и 2 сигнала са препратени до други институции за предприемане на мерки по компетентност.   

 За отчетния период са проверени 12 плувни басейни във връзка с готовността на басейни и 

плажове за сезон 2020г. в комисия с представители на РЗИ-Варна и Община Варна на основание 

Заповед на Кмета на Община Варна.  

 По разпореждане на Окръжна прокуратура в гр. Варна се извършват насочени проверки в 

обектите за предоставяне на социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, разположени на 

територията на Община Варна. Извършени са 18 проверки в хосписи, домове за стари хора, домове за 

възрастни хора с физически увреждания, за пълнолетни лица с деменция, за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост, връчени са 16 предписания, касаещи неприемане на нови лица с изключение 

на случаи, налагащи прием по медицински или хуманитарни причини. В посочените изключения, 

приемът следва да се осъществи след предоставен отрицателен резултат от проведен РСR тест в 

рамките на 48 часа от приема. 

 От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени 7 

броя проверки, от тях: 3 в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и 4 в аптеки. 

Няма констатирани нарушения. Издадени са 9 удостоверения, с които се удостоверява, че ЛЗ 

отговаря на здравните изисквания и на съответния медицински стандарт. 

 

 

 

 

 

Д-Р ДОЧКА МИХАЙЛОВА 

Директор на РЗИ Варна 

 

 


